
internet, conteúdos que se transferem automatica
mente para os computadores e tablets dos alunos, 
além de assuntos que são ensinados a partir de 
divertidos jogos eletrônicos, já fazem parte da 
rotina de muitas instituições de ensino. As novi
dades são tantas que talvez nem William Hanna e 
Joseph Barbera, criadores da família futurista do 
desenho animado OsJetsons, imaginassem um 
futuro tão brilhante para a tecnologia educacional.

Mas até que ponto tanta tecnologia é algo real
mente importante para o aprendizado e quanto 
todas essas novidades se resumem a apenas uma 
parafernália tecnológica utilizada como argumento 
para encarecer mensalidades? Segundo os espe
cialistas, a resposta a essa questão está no quan
to os professores estão preparados para utilizar os 
novos equipamentos e métodos de ensino. “Sem 
focar a experiência que o professor será capaz 
de compartilhar com seus alunos, a tecnologia 
será apenas uma ferramenta a mais na sala de 
aula”, afirma Rodrigo Abrantes, professor de uma 
prestigiosa instituição de ensino e especialista no 
uso de tecnologias na educação. Por isso, não 
basta ao estudante olhar para a quantidade de 
equipamentos que a faculdade ou a escola tem à 
disposição. Mais importante é investigar o uso que 
se faz deles - assistindo a aulas experimentais, 
se houver a possibilidade, ou conversando com 
alunos e ex-alunos da instituição.

Nos últimos anos, diversas faculdades e 
universidades têm investido tanto na aquisição de 
equipamentos quanto no preparo de seu corpo 
docente às novas possibilidades de ensino. Com 
tantas novidades, não muda apenas a forma como 
o professor escreve na lousa, mas, sim, toda sua 
forma de preparar a aula. É cada vez mais comum, 
por exemplo, o uso de vídeos e apresentações 
interativas, substituindo os bons e velhos slides, 
que já representaram o auge da tecnologia usadaA ut
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em classe. Também muda a forma como os alunos 
podem se preparar para assistir às aulas e estudar 
após cada um dos encontros. Com maior acesso à 
informação, cada vez mais sai de moda a figura do 
professor que impõe determinados conhecimentos. 
Em seu lugar, emerge a figura de um facilitador de 
discussões, alguém que saiba coordenar a troca de 
experiência entre os alunos.

A evolução tecnológica também dá mais força 
para a educação a distância (EAD), que vem se 
tornando muito mais interativa e próxima às aulas 
dadas presencialmente. "A tendência é que a 
diferença entre EAD e ensino presencial deixe de

existir”, diz Abrantes. Já existem casos de escolas 
de negócios que dão aulas para alunos em diver
sos países simultaneamente, com o mesmo grau 
de interação que haveria se todos estivessem no 
mesmo ambiente.

Todas as novas possibilidades de uso das 
tecnologias são encantadoras e abrem exce
lentes perspectivas futuras. O mais importante 
de tudo, porém, é que, independentemente do 
meio em que se desenvolva, a educação não 
perca sua principal essência: a formação de 
profissionais e indivíduos melhores. Ferramentas 
para isso hoje não faltam.
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Caixa de texto
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 21, p. 13-15, 13 nov. 2013.




